
REF. ALI27279

2.250.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a playa, Alicante
Espanya »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

524m²
Plànol  

413m²
Dimensions del terreny

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Vila d&#39;obra nova a primera línia de mar amb piscina,
jacuzzi i garatge a la zona de la platja de Muchavista, el
Campello

Prepareu-vos per deixar-vos hipnotitzar amb aquesta exquisida i moderna casa que
forma part d'un desenvolupament exclusiu de 10 propietats de luxe situades a
primera línia de mar a la cobejada zona de la platja de San Juan - Muchavista.
Aquesta és l'última casa disponible que t'espera.

Prepareu-vos per viure el somni, ja que aquesta casa ofereix tot el que desitgeu:
vistes al mar impressionants, infraestructures immillorables i proximitat a la ciutat
amb tots els seus entreteniments i activitats.

Cadascuna d'aquestes magnífiques cases compta amb una entrada privada, una
àmplia terrassa, una piscina privada i un garatge per a tres vehicles. També gaudiràs
d'un solàrium amb llit balí i jacuzzi. A més, les zones comunes compten amb extensos
jardins i una pista de pàdel.

Distribuïda en cinc nivells connectats per un ascensor, aquesta casa ofereix ampli
espai i comoditats de luxe. L'atenció als detalls és impressionant i la construcció de
qualitat és incomparable.

Al soterrani, hi trobareu un garatge per a tres vehicles, un gran traster, un bany, un
gimnàs, un celler i un pati.

A la planta baixa, el gran saló-menjador, una cuina independent totalment equipada i
un bany ofereixen un espai per entretenir els vostres convidats i fer records
inoblidables.

El primer pis alberga dos dormitoris, un bany i una gran terrassa de 22 m² on gaudir
d'una tassa de cafè o una copa de vi mentre es submergeix de les vistes.

A la segona planta, el sumptuós dormitori principal amb el seu armari i bany privat
ofereix un refugi serè per a la relaxació.

El solàrium disposa d'un jacuzzi i un llit de Bali, que us convida a relaxar-vos i
prendre el sol.

lucasfox.cat/go/ali27279

Vistes al mar , Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Edifici modernista,
Zona chill-out, Vistes, Obra nova,
Muntacàrregues, Cuina equipada, Balcó,
Aire condicionat
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Aquest projecte ofereix un disseny contemporani i materials de màxima qualitat que
el fan únic i excepcional. No trobareu cap altra propietat que pugui igualar les seves
exquisides característiques.

No perdis aquesta oportunitat de tenir aquesta casa moderna i inigualable.

Truca'ns avui per concertar una visita i descobrir l'epítom de la vida de luxe al cor del
paradís.

REF. ALI27279

2.250.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a playa, Alicante
Espanya »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

524m²
Plànol  

413m²
Dimensions del terreny

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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